
 
 
 
 

2 TO GO GEORGIA 
***เดนิทาง 2 ทา่นขึน้ไป*** 

 ท่องโลกไปใหไ้กล...ไม่ตอ้งใชวี้ซ่า      

     

เดนิทางเดอืนม.ิย. - ต.ค. 2561  

5 คนื 
พกัโรงแรม 5 ดาวทกุคนื 

พกัโรงแรม ROOMS KAZBEGI ววิสวยทีส่ดุในจอรเ์จยี  

บรกิารไกดแ์ละคนขบัรถสว่นตวัตลอดท ัง้ทรปิ 
ราคาเพยีงทา่นละ 55,500 บาท/ส าหรบั 2 ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดประสบการณ์ใหมไ่ปใน ประเทศจอรเ์จยี  ไขม่กุแหง่เทอืกเขาคอเคซสั 

ทบลิซิ ิเมอืงหลวงและศนูยก์ลางเศรษฐกจิ  

มสิเคตา้ เมอืงมรดกโลก ศนูยก์ลางศาสนาของจอรเ์จยี  

ซกินาก ิเมอืง CITY OF LOVE ของจอรเ์จยี 

อพุลสิซเิค ่ดนิแดนใตพ้ภิพโบราณ อายยุาวนานกวา่ 3,000 ปี   

คาซเบก ิเมอืงตากอากาศยอดนยิม อลงัการดว้ยออ้มกอดของขนุเขา  



รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 
 

วนัทีส่อง กรงุทบลิซิ ี                                                                                         (-/-/D) 

 
 เดนิทางถงึ กรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ  

    รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 

เชา้  กรงุทบลิซิ ี(Tbilisi) Capital of Georgia 

ป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress)  

 (Abanotubani Mosque)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย  (Meidan Square)   

ถนนคนดนิยา่นเมอืงเกา่ (Chardin Street)  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

  (Gala Dinner) พรอ้มการแสดงโชวพ์ืน้เมอืง (Folk Show) 
   

ทีพ่กั  HOTEL  IOTA  BOUTIQUE TBILISI ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
  http://www.iotahotels.com/   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

วนัทีส่าม กรงุทบลิซิ ี– มสิเคตา้ – กรงุทบลิซิ ี                                                        (B/L/D) 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

เชา้ เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) Ancient Capital of Georgia  

 Unesco World Heritage Site   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

  (เมน ูKhachapuri)  

บา่ย วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitskhoveli Cathedral)   

 มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastery)   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 



ทีพ่กั HOTEL  IOTA  BOUTIQUE TBILISI ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่
http://www.iotahotels.com/   

 

วนัทีส่ ี ่ กรงุทบลิซิ ี– ซกินาก ิ– ควาเรล ี– กรงุทบลิซิ ี                                           (B/L/D) 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

เชา้ เมอืงซกินาก ิ(Sighnaghi) City of Love 

ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town Sighnaghi)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย เมอืงควาเรล ี(Kvareli) City of Alazani Valley  

โบสถเ์กรม ี(Gremi Church)  

มหาวหิารเนเกรซ ี(Nekresi Monastery)  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั  HOTEL  IOTA  BOUTIQUE TBILISI ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
  http://www.iotahotels.com/   
 

วนัทีห่า้ กรงุทบลิซิ ี– คาซเบก ิ                                                                          (B/L/D)                           

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

เชา้ เมอืงคาซเบก ิ(Kazbegi) 

 ป้อมปราสาทอนันานรู ี(Ananuri Fortress)  

อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir)   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั กบัชาวพืน้เมอืงดว้ยอาหารจอรเ์จยีนขนานแท ้

บา่ย โบสถเ์กอรเ์กต ิ(Gergeti Trinity Church)  

At the height of 2170 Meters, Unforgettable panoramic  

view of Kazbegi.   

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั      

ทีพ่กั พเิศษพกัโรงแรมววิภูเขา ROOMS HOTEL KAZBEGI 

 https://roomshotels.com/kazbegi/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่ก คาซเบก ิ– กอร ี– อพุลสิซเิค ่– กรงุทบลิซิ ี                     (B/L/D) 

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

เชา้  เมอืงกอร ี(Gori) Stalin Birthplace  

 พพิธิภณัฑท์า่นสตาลนิ (Joseph Stalin State Museum)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย เมอืงอุพลสิซเิค ่(Uplistsikhe)  

 เมอืงถ า้โบราณ (Uplistsikhe Cave Town)  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั  HOTEL  IOTA  BOUTIQUE TBILISI ระดบั 5 ดาว  
หรอืเทยีบเทา่ 

 http://www.iotahotels.com/  

 

วนัเจ็ด กรงุทบลิซิ ี– สนามบนิ                                                                           (B/-/-)      

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

บา่ย ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

                                        

***หมายเหต*ุ** ทกุสถานทีท่อ่งเทีย่วในโปรแกรมอาจจะมคีวามสวยงามไมเ่หมอืนดงั

ภาพ อนัเนือ่งมาจากฤดูกาลและสภาพอากาศในแตล่ะวนั  ทางบรษิทัฯ จงึขออนุญาตด าเนนิ

รายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบือ้งตน้  เพือ่ใหร้ายการทวัรส์ามารถด าเนนิตอ่ไปได ้โดยไมม่ี

เง ือ่นไขใดๆ 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ยานพาหนะปรับอากาศ พรอ้มคนขับสว่นตัวตลอดทัง้ทรปิ (English Speaking) 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยไกดท์อ้งถิน่ (English Speaking) อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 น ้าดืม่ทา่นละ   ขวด/วัน 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

× คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่า

โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนือจากรายการ  



× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพั่ก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์5 ยเูอส ดอลลา่ห ์(USD) / คน / วนั 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

→เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด จะถอืวา่การจองนัน้ยังไมส่มบรูณ์ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขาย 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

→เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั

จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึตามที่
ก าหนด   

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

5. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

6. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับผูท้ีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

8. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

9. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

10. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

11. การบรกิารของรถน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

12. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

13. การน าสิง่ของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

14. บรษัิทเอ็กซค์ลซูฟี เจอรน์ี่ย ์จ ากดั เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่

จุดหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือขอ้จ ากัดในการ

ใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพั่ก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ

ตามรายการ  


